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Обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на 

социалното осигуряване  

 

Въвеждат се изискванията на Директива 2014/50/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 г. относно минималните изисквания за 

повишаване на мобилността на работниците между 

държавите членки чрез подобряване на 

придобиването и запазването на допълнителни 

пенсионни права (Директивата). 

 

Директивата въвежда правила, с които се улеснява 

упражняването на правото на работниците на 

свободно движение между държавите членки чрез 

намаляване на препятствията, създадени от някои 

разпоредби, отнасящи се до определени схеми за 

допълнително пенсионно осигуряване. 

 

Със закона се въвежда задължение за пенсионно- 

осигурителните дружества и за работодателите, в 

качеството им на осигурители, да предоставят ясна 

писмена информация в разумни срокове за условията 

за придобиване на допълнителни пенсионни права и 

последствията от прилагането на тези условия при 

прекратяване на трудовото правоотношение, както и 

за размера на полагащите се средства на 

наследниците на починало осигурено лице или 

пенсионер във фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване и др. 

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

обществените поръчки  

 

Направените промени се отнасят до производството 

по обжалване на обществените поръчки от Закона за 

обществени поръчки (ЗОП). С цел преодоляване на 

практиките на тенденциозно и неоснователно 

обжалване 

 

Въвежда се отговорност за причинени вреди, когато е 

налице злоупотреба с правото на обжалване. 

Търсенето на отговорността може да се реализира 

след приключване на обжалването, по общия исков 

ред. 

 

Направена е промяна свързана с въвеждане на 

задължение за заинтересованите лица да обосноват и 

докажат качеството си на заинтересовано лице. 

 

Създават се нови разпоредби  които уточняват 

необходимите доказателства, които трябва да се 

представят с жалбата във връзка с предлаганите 

промени в нейното съдържание. 

 

Закон за ратифициране на Протокола за 

предварително изпълнение на Споразумението 

относно Единния патентен съд  

 

Споразумението относно Единния патентен съд 

(СЕПС) от 19 февруари 2013 г. предвижда 

създаването на Единен патентен съд. Съдът ще има 

юридическа правосубектност във всяка договаряща 

държава членка и ще се ползва с най-широката 

правоспособност, предоставена на юридическите 

лица съгласно националното право на тази държава. 

 

Протоколът за предварително изпълнение на СЕПС 

има за цел да се осигури плавен преход към 

оперативната фаза и да се гарантира правилното 

функциониране на Единния патентен съд преди 

влизането в сила на СЕПС. Протоколът се отнася само 

за институционалните, организационните и 

финансовите разпоредби на СЕПС. 

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

кредитните институции 

 

От 1 януари 2018 година е в сила Регламент (ЕС) 

2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 

8 юни 2016г. относно индекси, използвани като 

„бенчмаркове“ за целите на финансови инструменти и 

финансови договори или за измерване на резултатите 

на инвестиционни фондове, и за изменение на 

директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент 

596/2014. Той съдържа различни преходни периоди 

до пълното му приложение към 1 януари 2020 г. 

 

Със Закона се цели осигуряване на яснота и 

последователност на приложението и избягване на 

прилагане на различен подход при третиране на 

клиентите, независимо от това, кога са възникнали 

кредитните отношения с тях. 

 

По-конкретно, се правят промени в Закона за 

потребителския кредит и Закона за кредитите на 

недвижими имоти на потребители, с които да се 

гарантира яснота и предвидимост на отношенията с 

потребителите, в случаите, когато посочените 

пазарни индекси, включително когато същите са част 

от договорената между кредитор и кредитополучател 

методика за изчисление на приложимия по договорите 

за кредит референтен лихвен процент, престанат да 

бъдат изготвяни и се стигне до прилагане на вече 

изработените и оповестени планове на кредитните 

институции. 

 

Новият лихвен процент по кредита не може да 

надвишава размера на лихвения процент преди 

замяната, като посочен и реда, по който клиентите 

следва да бъдат уведомени за промяната в техните 
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договорни отношения, произтичащи от прилагането 

на плана. 

 

Постановление № 106 от 22 юни 2018 г. за 

определяне на нов размер на социалната пенсия 

за старост 

 

С това постановление се определя, че от 1 юли 2018 

г. има нов размер на социалната пенсия за старост – 

125,58 лв. месечно. 

 

Изпълнението на постановлението се възлага на 

министъра на труда и социалната политика и на 

управителя на Националния осигурителен институт, 

като влиза в сила от 1 юли 2018 г. 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 5 от 2014 г. за регулиране на цените на 

топлинната енергия 

 

С Наредбата се цели привеждането на акта в 

съответствие с последните изменения и допълнения 

на Закон за енергетиката и Наредба № 1 от 14.03.2017 

г. за регулиране на цените на електрическата 

енергия, както и прецизиране на отделни разпоредби 

в съществуващата редакция на акта и създаване на 

възможност за електронно сезиране на Комисията при 

изпълнение на нейните правомощия за ценово 

регулиране. 

 

С допълненията в Наредбата се цели синхронизиране 

с разпоредбите на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия и 

прецизиране на видовете разходи, които се включват, 

съответно не се включват при образуването на цените 

на електрическата и топлинната енергия с оглед 

постигане на прозрачни и обективни цени на 

енергийните услуги. 

 

Регламентират се материалните норми, въз основа на 

които КЕВР следва да определя видовете 

предоставяни на клиентите услуги, свързани с 

лицензионната дейност, както и тяхната цена.  

 

Създават се норми, регламентиращи право за 

подаване на заявления и по електронен път чрез 

Единния портал за предоставяне на информация и 

услуги от Комисията. 

 

Предвидено е изменение на допълнителните 

разпоредби, които с оглед на особеностите на 

материята, свързана с регулиране на цените в 

енергетиката, дават легални дефиниции на 

специфични понятия, като по този начин се избягва 

противоречивост на крайните резултати, които се 

цели да бъдат постигнати. С измененията се изяснява 

продължителността на регулаторните периоди при 

различните методи на ценово регулиране.  

 

В съответствие с новото дефиниране на 

продължителността на регулаторните периоди, в 

преходни и заключителни разпоредби на Наредбата 

се урежда прилагането на новата уредба към заварени 

правоотношения, както и по отношение на енергийни 

предприятия, за които комисията за първи път 

утвърждава и/или определя цени. 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 1 от 2017 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия 

 

С Наредбата се цели привеждането на акта в 

съответствие с последните изменения и допълнения 

на Закон за Енергетиката и Закон за енергията и 

възобновяеми източници, свързани с въведените нови 

правомощия на КЕВР в областта на ценовото 

регулиране, посочени по-горе. 

 

С промените се определя начинът за изчисляване на 

премиите за електрическата енергия от възобновяеми 

източници, респ. от високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, 

произведена от централи с обща инсталирана 

електрическа мощност 4 MW и над 4 MW. 

 

В Наредбата е отразено новото задължение на Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ (Фонда) 

от 01.07.2018 г. да събира изцяло вместо обществения 

доставчик цената за „задължения към обществото“. 

Последната ще бъде утвърждавана от КЕВР на Фонда, 

въз основа на подавано от него заявление в 

Комисията. 

 

Предвижда се увеличение на абсолютната стойност за 

дейността на крайните снабдители от 3% на 7%.  

 

Въвеждат се нови правила за определяне на 

преференциалната цена на електрическата енергия, 

произведена от високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, 

вследствие на законодателните промени и отпадането 

на добавките по групи производители. В тази връзка 

са регламентирани правилата, въз основа на които 

разходите за основно гориво за производство, 

разходите за амортизации и ремонти и общите 

условно-постоянни и променливи разходи, се 

разпределят между произведената електрическа и 

топлинна енергия. 

 

Други обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

гражданската регистрация (ДВ, бр. 47 от 5.6.2018 г.)  
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Закон за изменение и допълнение на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

(ДВ, бр. 47 от 5.6.2018 г.)  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

съдебната власт (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Закон за ратифициране на Споразумението за 

всеобхватно и засилено партньорство между 

Европейския съюз и Европейската общност за атомна 

енергия и техните държави членки, от една страна, и 

Република Армения, от друга страна (ДВ, бр. 53 от 

26.6.2018 г.) 

Закон за ратифициране на Споразумението между 

Европейския съюз и неговите държави членки, от една 

страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, 

в областта на европейските програми за спътникова 

навигация (ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита 

от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси (ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г.) 

Постановление № 89 от 25 май 2018 г. за изменение 

и допълнение на Правилника за устройството и 

дейността на служба „Военна информация“, приет с 

Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 

г. (ДВ, бр. 46 от 1.6.2018 г.)  

Постановление № 90 от 29 май 2018 г. за българските 

неделни училища в чужбина (ДВ, бр. 47 от 5.6.2018 

г.)  

Постановление № 91 от 29 май 2018 г. за изменение 

и допълнение на нормативни актове (ДВ, бр. 47 от 

5.6.2018 г.)  

Постановление № 92 от 29 май 2018 г. за изменение 

и допълнение на Наредбата за държавните 

изисквания за приемане на студенти във висшите 

училища на Република България, приета с 

Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 

г. (ДВ, бр. 47 от 5.6.2018 г.)  

Постановление № 93 от 1 юни 2018 г. за приемане на 

Наредба за структурата и минималната численост на 

инспекторатите, реда и начина за осъществяване на 

дейността им и взаимодействието със 

специализираните контролни органи (ДВ, бр. 48 от 

8.6.2018 г.)  

Постановление № 94 от 5 юни 2018 г. за изменение на 

Устройствения правилник на Министерството на 

отбраната и за определяне на структури на пряко 

подчинение на министъра на отбраната, приет с 

Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 

г. (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Постановление № 95 от 5 юни 2018 г. за изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на 

Министерството на икономиката, приет с 

Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 

г. (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Постановление № 96 от 7 юни 2018 г. за одобряване 

на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за 

изплащане на стипендии по Програмата на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2018 г., приета с 

Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 

г. (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Постановление № 97 от 7 юни 2018 г. за изменение и 

допълнение на Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на 

Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 

г.)  

Постановление № 98 от 7 юни 2018 г. за изменение и 

допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси, 

приета с Постановление № 53 на Министерския съвет 

от 1998 г. (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Постановление № 99 от 7 юни 2018 г. за одобряване 

на допълнителни трансфери по бюджетите на 

общините за 2018 г. за финансово осигуряване на 

дейности по Национална програма „Оптимизация на 

училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на 

Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на 

национални програми за развитие на образованието 

(ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и 

функциониране на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст 

(ДВ, бр. 50 от 15.6.2018 г.)  

Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. за изменение 

и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

прилагане на схеми за предоставяне на плодове и 

зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните 

заведения – схема „Училищен плод“ и схема 

„Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на 

Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 

г.) 

Постановление № 102 от 21 юни 2018 г. за одобряване 

на промени по бюджета на Министерството на 

културата за 2018 г. във връзка с увеличаване 

капитала на търговско дружество (ДВ, бр. 53 от 

26.6.2018 г.) 
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Постановление № 103 от 21 юни 2018 г. за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерския съвет за 2018 г. (ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 

г.) 

Постановление № 104 от 21 юни 2018 г. за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на културата за 2018 г. (ДВ, бр. 53 от 

26.6.2018 г.) 

Постановление № 105 от 21 юни 2018 г. за отменяне 

на Наредбата за реда за лицензиране на спортните 

организации в Република България, приета с 

Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 

г. (ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г.) 

Постановление № 107 от 22 юни 2018 г. за одобряване 

на допълнителни трансфери за закупуване на 

познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и 

учебни помагала за децата и учениците в общинските 

детски градини и училища за 2018 г. (ДВ, бр. 54 от 

29.6.2018 г.) 

Постановление № 108 от 22 юни 2018 г. за изменение 

и допълнение на Устройствения правилник на 

Министерството на правосъдието, приет с 

Постановление № 38 на Министерския съвет от 2015 

г. (ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г.) 

Постановление № 109 от 22 юни 2018 г. за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2018 г. (ДВ, 

бр. 54 от 29.6.2018 г.) 

Постановление № 110 от 25 юни 2018 г. за одобряване 

на допълнителни трансфери по бюджетите на 

общините за възстановяване на транспортните 

разходи или на разходите за наем на педагогическите 

специалисти в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2018 

г. (ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г.) 

Постановление № 111 от 25 юни 2018 г. за приемане 

на Списък със защитените от държавата специалности 

от професии, на критериите за определянето им и на 

условията и реда за допълнително финансиране за 

издръжка на паралелки за придобиване на 

квалификация по защитени специалности от 

професии и специалности от професии, по които е 

налице очакван недостиг от специалисти на пазара на 

труда (ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г.) 

Постановление № 112 от 25 юни 2018 г. за изменение 

и допълнение на Класификатора на длъжностите на 

военнослужещите в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия, приет с 

Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 

г. (ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г.) 

Постановление № 113 от 25 юни 2018 г. за определяне 

на размера на еднократната помощ за ученици, 

записани в първи клас на държавно или общинско 

училище, за покриване на част от разходите в 

началото на учебната 2018/2019 година (ДВ, бр. 54 от 

29.6.2018 г.) 

Постановление № 114 от 25 юни 2018 г. за изменение 

на Наредбата за определяне на условията, реда и 

механизма за функциониране на Информационната 

система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ИСУН) и за провеждане на производства пред 

управляващите органи посредством ИСУН, приета с 

Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 

г. (ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 

от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 46 

от 1.6.2018 г.)  

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2017 г. за 

реда и начина за обучение и издаване на документи 

за правоспособност на лица, извършващи дейности с 

оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови 

газове, както и за документирането и отчитането на 

емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, 

бр. 46 от 1.6.2018 г.)  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 

от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за 

производство/внос и принципите и изискванията за 

добра производствена практика на всички видове 

лекарствени продукти, на лекарствените продукти за 

клинично изпитване и на активни вещества (ДВ, бр. 

48 от 8.6.2018 г.)  

Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за 

изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или 

за оттегляне на изплатената финансова помощ за 

мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 

48 от 8.6.2018 г.)  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 

от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование (ДВ, бр. 48 от 8.6.2018 г.)  

Наредба № Н-12 от 16 май 2018 г. за издаване, водене 

на отчет, сдаване и унищожаване на служебните 

карти на военнослужещите (ДВ, бр. 48 от 8.6.2018 г.)  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 

от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари 
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на територията на Република България (ДВ, бр. 48 от 

8.6.2018 г.)  

Наредба № 8121з-572 от 30 май 2018 г. за реда за 

получаване на допълнително възнаграждение от 

лицата, работещи по трудово правоотношение, при 

условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, 

когато изпълняват част от служебните задължения на 

отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 

или ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните 

работи или лице, работещо по трудово 

правоотношение (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Наредба № 8121з-573 от 30 май 2018 г. за условията 

и реда за изплащане ежегодно на парична сума за 

облекло на лицата, работещи по трудово 

правоотношение в Министерството на вътрешните 

работи (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. 

за условията, размерите и реда за изплащане на 

допълнителни възнаграждения за специфични 

условия при изпълнение на военната служба на 

военнослужещите и за специфични условия на труд на 

цивилните служители от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 

49 от 12.6.2018 г.)  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към 

квалификацията на персонала на търговци за 

извършване на дейности по осигуряване на пожарната 

безопасност на обекти и/или поддържане и 

обслужване на уреди, системи и съоръжения, 

свързани с пожарната безопасност (ДВ, бр. 49 от 

12.6.2018 г.)  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 

от 2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното 

образование (ДВ, бр. 50 от 15.6.2018 г.)  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за предоставяне на средства от Национален 

фонд „Култура“ (ДВ, бр. 50 от 15.6.2018 г.)  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 

от 2003 г. за изискванията към състава и структурата 

на собствения капитал (капиталовата база) на 

пенсионноосигурителното дружество и към 

минималните ликвидни средства на дружеството и на 

управляваните от него фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 50 от 15.6.2018 г.)  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 

от 2003 г. за начина и реда за определяне на 

минималната доходност при управление на активите 

на фондовете за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до 

минималната доходност и за формиране и използване 

на резервите за гарантиране на минималната 

доходност (ДВ, бр. 50 от 15.6.2018 г.)  

Наредба № 5 от 6 юни 2018 г. за утвърждаване на 

медицински стандарт „Урология“ (ДВ, бр. 51 от 

19.6.2018 г.) 

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за 

хигиената на храните (ДВ, бр. 51 от 19.6.2018 г.) 

Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 1987 г. за 

извършване на транспортни услуги от граждани (ДВ, 

бр. 51 от 19.6.2018 г.) 

Наредба за допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за 

обществен превоз на пътници и товари на територията 

на Република България (ДВ, бр. 51 от 19.6.2018 г.) 

Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за 

условията и реда за определяне на български 

превозвачи за осъществяване на дейности по превоз 

на пътници и товари по силата на международен 

договор (ДВ, бр. 51 от 19.6.2018 г.) 

Наредба за допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за 

международен автомобилен превоз на пътници и 

товари (ДВ, бр. 51 от 19.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 

от 2002 г. за условията и реда за обучение на 

кандидатите за придобиване на правоспособност за 

управление на моторно превозно средство и 

условията и реда за издаване на разрешение за 

тяхното обучение (ДВ, бр. 51 от 19.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 

от 2008 г. за условията и реда за провеждане на 

обучение на водачите на автомобили за превоз на 

пътници и товари и за условията и реда за провеждане 

на изпитите за начална квалификация (ДВ, бр. 51 от 

19.6.2018 г.) 

Наредба за допълнение на Наредба № 17 от 2013 г. за 

извършване на превози на товари по вътрешни водни 

пътища (ДВ, бр. 51 от 19.6.2018 г.) 

Наредба № 8121з-610 от 11 юни 2018 г. за реда, по 

който лицата удостоверяват, че отговарят на 

изискванията на Закона за частната охранителна 

дейност (ДВ, бр. 52 от 22.6.2018 г.) 

Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията 

и реда за организация и извършване на видовете 

частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона 
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за частната охранителна дейност и за определяне на 

примерна типова класификация на обектите, на които 

се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от 

Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 52 

от 22.6.2018 г.) 

Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на 

медицински стандарт „Медицинска онкология“ (ДВ, 

бр. 52 от 22.6.2018 г.) 

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане 

на глава пета от Закона за българското гражданство 

(ДВ, бр. 52 от 22.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от 

жилищния фонд на Министерството на отбраната и за 

изплащане на компенсационни суми на 

военнослужещите и цивилните служители, които 

живеят при условията на свободно договаряне (ДВ, 

бр. 53 от 26.6.2018 г.) 

Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за 

технически правила и нормативи за контрол и 

приемане на електромонтажни работи (ДВ, бр. 53 от 

26.6.2018 г.) 

Наредба за изменение на Наредба № 34 от 1999 г. за 

таксиметров превоз на пътници (ДВ, бр. 53 от 

26.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 

от 2000 г. за авиационните учебни центрове (ДВ, бр. 

53 от 26.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

141 от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната 

годност на навигационни съоръжения за въздушна 

навигация и кацане (ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

145 от 2004 г. за условията и реда за издаване на 

лицензи на организации за техническо обслужване и 

ремонт на авиационна техника (ДВ, бр. 53 от 

26.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 

от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната 

годност на граждански летища, летателни площадки, 

системи и съоръжения за наземно обслужване, за 

лицензиране на летищни оператори и оператори по 

наземно обслужване и за достъпа до пазара по 

наземно обслужване в летищата (ДВ, бр. 53 от 

26.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 

от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни 

превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 53 от 

26.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 

от 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за 

извършване на аеронавигационно обслужване, за 

изискванията към организациите, извършващи 

аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях 

(ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-

1 от 2014 г. за регистрация, първоначално 

определяне, поддържане на летателната годност, 

експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни 

средства, обучение и издаване на свидетелства за 

правоспособност на пилотите и контрола върху тях 

(ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 

от 2016 г. за авиационните оператори (ДВ, бр. 53 от 

26.6.2018 г.) 

Решение № 352 от 25 май 2018 г. за признаване на 

Кооперативен съюз „Национален съюз на 

трудовопроизводителните кооперации“ (НС на ТПК) за 

представителна организация на национално равнище 

в Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания (ДВ, бр. 47 от 5.6.2018 г.)  

Решение № 362 от 29 май 2018 г. за изменение и 

допълнение на Националния план за разпределение 

на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 

на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 47 от 

5.6.2018 г.)  

Решение № 10 от 29 май 2018 г. по конституционно 

дело № 4 от 2017 г. (ДВ, бр. 48 от 8.6.2018 г.)  

Решение № 326 от 21 май 2018 г. за изменение на 

Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за 

приемане на Списък на регулираните професии в 

Република България (ДВ, бр. 48 от 8.6.2018 г.)  

Решение за избиране на председател на Комисията за 

публичен надзор над регистрираните одитори (ДВ, бр. 

49 от 12.6.2018 г.)  

Решение № 411 от 10 януари 2018 г. по 

административно дело № 4165 от 2017 г (ДВ, бр. 51 

от 19.6.2018 г.) 

Решение за предсрочно прекратяване на мандата на 

управителя на Националната здравноосигурителна 

каса (ДВ, бр. 52 от 22.6.2018 г.) 

Решение за приемане на процедурни правила за 

условията и реда за предлагане на кандидати за 

членове на Комисията за публичен надзор над 



Правен бюлетин бр. 61 

8 
 

регистрираните одитори, представяне и публично 

оповестяване на документите и изслушването на 

кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както 

и процедурата за избор от Народното събрание (ДВ, 

бр. 54 от 29.6.2018 г.) 

Решение за приемане на процедурни правила за 

условията и реда за предлагане на кандидати за 

управител на Националната здравноосигурителна 

каса, представянето и публичното оповестяване на 

документите и изслушването на кандидатите в 

Комисията по здравеопазването, както и на 

процедурата за избор от Народното събрание (ДВ, бр. 

54 от 29.6.2018 г.) 

Определение № 1 от 4 юни 2018 г. по конституционно 

дело № 7 от 2018 г. (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Решение № 379 от 7 юни 2018 г. за признаване на 

Сдружение „Съюз на глухите в България“ за 

представителна организация на национално равнище 

в Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания (ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Решение № 380 от 7 юни 2018 г. за признаване на 

Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите 

в България“ за представителна организация на 

национално равнище в Националния съвет за 

интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 49 от 

12.6.2018 г.)  

Решение № 384 от 7 юни 2018 г. за прекратяване на 

процедура за предоставяне на концесия за услуга за 

морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич 

(ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Решение за възобновяване на действията по 

търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ 

„Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на 

пазарен принцип и без предоставяне на държавна 

гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за 

проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно дружество 

(ДВ, бр. 50 от 15.6.2018 г.)  

Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на 

Република България през 2017 г. (ДВ, бр. 51 от 

19.6.2018 г.) 

Решение № 1455 от 31 януари 2018 г. по 

административно дело № 10020 от 2016 г (ДВ, бр. 52 

от 22.6.2018 г.) 

Решение за одобрение на допълнение на Правилника 

за организацията и дейността на омбудсмана (ДВ, бр. 

53 от 26.6.2018 г.) 

Инструкция № И-5 от 15 май 2018 г. за 

взаимодействието между Националната служба за 

охрана и Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия (ДВ, бр. 46 от 1.6.2018 г.)  

Правилник за устройството и дейността на 

регионалните инспекции по околната среда и водите 

(ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г.)  

Програма за сътрудничество между Министерството на 

образованието и науката на Република България и 

Министерството на науката и образованието на 

Република Хърватия в областта на науката и 

образованието за периода 2018 – 2021 г. (ДВ, бр. 50 

от 15.6.2018 г.)  

Протокол между Министерството на вътрешните 

работи на Република България и Министерството на 

вътрешните работи на Румъния за прилагане на 

Спогодбата между правителството на Република 

България и правителството на Румъния за обратно 

приемане на собствени граждани и чужденци (ДВ, бр. 

51 от 19.6.2018 г.) 

Устройствен правилник на Комисията за регулиране 

на съобщенията и на нейната администрация (ДВ, бр. 

51 от 19.6.2018 г.) 

Спогодба между Министерството на културата на 

Република България и Министерството на културата и 

спорта на Република Казахстан за сътрудничество в 

областта на културата (ДВ, бр. 52 от 22.6.2018 г.) 

Меморандум за разбирателство в областта на 

младежта и спорта между правителството на 

Република България и правителството на Държавата 

Катар (ДВ, бр. 52 от 22.6.2018 г.) 

Меморандум за разбирателство между Министерството 

на националната отбрана на Румъния, Министерството 

на отбраната на Република Албания, Министерството 

на отбраната на Република България, Министерството 

на националната отбрана на Канада, министъра на 

отбраната на Френската република, Федералното 

министерство на отбраната на Федерална република 

Германия, Министерството на националната отбрана 

на Република Гърция, министъра на националната 

отбрана на Република Полша, Министерството на 

отбраната на Кралство Испания, Министерството на 

националната отбрана на Република Турция, 

Министерството на отбраната на Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия, Департамента 

по отбрана на Съединените американски щати, Щаба 

на върховното главно командване на Обединените 

въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно 

създаването, дейността, окомплектоването с личен 

състав, финансирането, административното 

ръководство и поддръжката на Щаба на 
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Многонационална дивизия „Югоизток“ (HQ MND-SE) 

(ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г.) 

Гаранция, платима при първо поискване, 

предоставена от Република България, представлявана 

от министъра на финансите на Република България 

(гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт 

фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за 

кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, 

сключен между КфВ и Българската банка за развитие 

на 16 август 2016 г. (ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г.) 

Правилник за устройството и дейността на Центъра за 

учебно-тренировъчни фирми (ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 

г.) 

Правилник за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана от 

висшите училища и научните организации, както и на 

дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 54 

от 29.6.2018 г.) 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за дейността на Помирителната комисия за платежни 

спорове (ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г.) 

Инструкция № ИН-2 от 13 юни 2018 г. за 

информационния обмен и взаимодействието между 

Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във 

връзка с подготовката, организацията и изпълнението 

на полети със специално предназначение (ДВ, бр. 54 

от 29.6.2018 г.) 

Законопроекти:  

Законопроект за изменение и допълнение на 

Кодекса на труда  

 

С предложения законопроект се изпълняват 

изискванията на Конвенция № 87 на Международната 

организация на труда, ратифицирана и обнародвана в 

ДВ, бр. 19 от 1959 г., която дава основание за 

създаването на самостоятелен и отличаващ на 

учредяване, съществуване и прекратяване, вкл. 

вписване в регистър и придобиване качество на 

юридическо лице на синдикалните и 

работодателските организации.  

 

Предложеният законопроект има за цел: 

 

 да създаде единна правна система относно 

регистрацията на тези организации, чрез 

приемането на разпоредби отчитащи спецификата 

и обществената значимост на тяхната дейност.  

 синдикалните и работодателските организации да 

се вписват в специален регистър към окръжните 

съдилища по седалището им.  

 Да се определят обстоятелствата и данните, които 

следва да се вписват в регистъра на синдикални и 

работодателски организации.  

 В регистъра да се вписват и поделенията на 

организациите, за да има яснота и пълнота по 

отношение на КТ, съгласно която поделение на 

организация, вписана съгласно предходната 

алинея, придобива качество на юридическо лице 

съгласно устава й.  

 

Предвижда се при промяна на обстоятелствата и 

актовете, които се вписват в регистъра на синдикални 

и работодателски организации към съответния 

окръжен съд, да се извършва вписване на промените 

в едномесечен срок от деня на възникването им, 

съответно на промяната им.  

 

Със законопроекта се предвижда заварените към 

датата на влизането на закона в сила синдикални и 

работодателски организации да запазват 

правоспособността си на юридически.  

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за обществените поръчки  

 

Със законопроекта се цели:  

 

 установяване на нормативни правила и условия за 

поетапно въвеждане и прилагане на електронна 

платформа за възлагане на обществени поръчки в 

страната;  

 въвеждане в националното законодателство на 

задължение за възложителите на обществени 

поръчки да получават и обработват електронни 

фактури във връзка с изпълнение на договори за 

обществени поръчки, в съответствие с 

изискванията на Директива 2014/55/ЕС;  

 унифициране практиката по прилагане на закона 

чрез прецизиране на отделни правила и 

изисквания на закона и подобряване на 

сътрудничеството между органите по 

предварителен и последващ контрол по закона, 

включително с укрепване на някои техни функции.  

 

Голяма част от промените са свързани с: 

 

 въвеждането на електронната платформа. 

Предвижда се възлагането на поръчките да става 

изцяло и само с нея.  

 възможност централните органи за покупки да 

използват свои платформи, като са регламентирани 

принципните изисквания към тях по отношение на 

свързаност с националната платформа.  

 нов ред за връчване на актовете на възложителите, 

съобразен със съответните функционални 

възможности на електронната платформа.  

 въвеждане на задължение за възложителите да 

приемат и обработват електронни фактури, 
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съобразно изискванията на Директива 2014/55/ЕС 

относно електронното фактуриране при 

обществените поръчки.  

 развитие на нормативната уредба, както и нейното 

прецизиране за установяване на еднородна 

практика.  

 повишаване на стойностните прагове съобразно с 

новите европейски стойности, в сила от 1 януари 

2018 г.  

 прецизиране на кръга на лицата, които са 

задължени да декларират т.нар. лични 

обстоятелства при участие в поръчки.  

 въвеждане на задължение за възложителите да 

публикуват на профила на купувача договорите за 

подизпълнение, а в Регистъра на обществените 

поръчки - обявление с информация за всички 

допълнителни споразумения към договорите, 

независимо от правното основание за тяхното 

изменение.  

 промени в предварителния контрол, осъществяван 

от Агенцията по обществени поръчки (АОП). 

 промени в административно-наказателните 

разпоредби, които включват нови санкции за 

необхванати към момента нарушения, както и 

наказание за нарушения, извършени повторно.  

 

С оглед по-ефективното сътрудничеството между АОП 

и контролните органи в областта на обществените 

поръчки е прецизирана основната задача на 

действащия Методически съвет.  

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за авторското право и сродните му права 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД 

на ЗАПСП) е изготвен с цел въвеждане на Директива 

(ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на 

Съвета от 13 септември 2017 година относно 

определени позволени видове използване на 

определени произведения и други обекти, закриляни 

от авторското право и сродните му права, в полза на 

слепи хора, лица с нарушено зрение или с други 

увреждания, които не позволяват четенето на печатни 

материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО 

относно хармонизирането на някои аспекти на 

авторското право и сродните му права в 

информационното общество (ОВ, L 242 от 20 

септември 2017 г.).  

 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за енергията от възобновяеми източници 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗИД 

на ЗЕВИ) е разработен с цел: 

 

 Транспониране на изискванията на Директива 

2015/151 З/ЕО за изменение на Директива 

98/70/ЕО относно качествата на бензиновите и 

дизеловите горива и за изменение на Директива 

2009/28/ЕО за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници (Директива 

2015/151 З/ЕО). 

 Изпълнение на условията по Решение на 

Европейската комисия (ЕК) за Държавна помощ N9 

С (2016) 5205 final от 4 август 2016 г. на ЕК, 

относно подпомагане на производството на енергия 

от възобновяеми източници в България - SA.44840 

(2016/NN). 

 Изпълнение на препоръка на Сметната палата от 

Одитен доклад N9 0300001613 по извършен одит 

на изпълнението на целите на Европейския съюз и 

националните цели за производство и използване 

на биогорива за периода от 1 януари 2008 г. до 31 

декември 2012 г. 

 

С предложените законодателни промени се 

регламентират задължения на: 

 

 Обществения доставчик, който следва да заплати 

на оператора на електропреносната мрежа 

средства в размер 1 146 965,51 лв. за периода от 1 

юли 2011 г. до 30 април 2016 г. и изчислените от 

КЕВР средства за периода от 1 май 2016 г. до 

влизането в сила на този закон. 

 Комисията за енергийно. и водно регулиране, която 

следва да определи компенсацията за периода от 1 

май 2016 г. до влизането в сила на измененията на 

закона въз основа на количеството електрическа 

енергия от ВИ, постъпила в EEC на Република 

България от съседни държави - членки на ЕС, и 

потребена от крайни клиенти, присъединени към 

тази система, и начисляваната за тези количества 

компонента, определена от комисията за 

съответните ценови периоди. 

 Оператора на електропреносната мрежа, който 

следва да разходва предоставените средствата за 

изграждането на междусистемен електропровод 

400 kV "Марица изток - Nea Santa". 

 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол 

 

С проектът на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за приватизацията и следприватизационен 

контрол разработен с цел създаването на електронна 

платформа за продажба на имоти – държавна 

собственост.  

Платформата ще осигури по-голяма прозрачност и ще 

направи възможно по-бързото обменяне на 

информация и като цяло ще подобри процеса на 

продажбите. 
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Със създаването на Електронната платформа ще се 

постигне и една от основните цели на електронното 

управление - повишаване удовлетвореността на 

гражданите и ще се насърчи тяхното участие в 

процеса на продажби на имоти - държавна 

собственост. 

 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за енергетиката 

 

Първата група предложени изменения и допълнения 

на действащия към настоящия момент нормативен акт 

целят пълно и точно транспониране в националното 

законодателство на изискванията на Електрическата 

и Газовата директива (Директива 2009/73/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета) и са свързани с 

пропуски, установени във връзка с процедура за 

нарушение № 2016/2079 по чл. 258 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз и в 

изпълнение на поетия ангажимент в позиция на 

Република България в отговор на официално 

уведомително писмо № С (2016) 4519 на Европейската 

комисия (ЕК). 

 

Вторият аспект на предложените промени е допълване 

на ЗЕ с текстове, с които се транспонират част от 

разпоредбите на Директива 2014/94/ЕС за 

разгръщане на инфраструктура за алтернативните 

горива. От Генералния секретариат на Европейската 

комисия е получено мотивирано становище № С 

(2017) 6597, свързано с нарушение № 2017/0020 

относно нетранспонирани текстове на Директива 

2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за 

алтернативни горива. Предложенията са в 

съответствие с поетия ангажимент в позицията на 

Република България относно нарушение № 

2017/0020, изпратена до ЕК, с изменение и 

допълнение на ЗЕ да бъдат транспонирани част от 

разпоредбите на чл. 4 от Директива 2014/94/ЕС. 

 

Въвеждат се изискванията на Директива 2014/94/ЕС. 

Създава се необходимата правна рамка по отношение 

на операторите на публично достъпни зарядни точки 

за зареждане на електрически превозни средства, 

която липсва в националното законодателство към 

настоящия момент. 

 

Третата група изменения и допълнения са свързани с 

учредяването на вещни права и с изграждането на 

линейни енергийни обекти. 

 

Съдебна практика 

Решение за приемане на Проект за 

инвестиционен разход „Придобиване на основна 

бойна техника за изграждане на батальонни 

бойни групи от състава на механизирана 

бригада“ и на Актуализиран проект за 

инвестиционен разход „Придобиване на нов тип 

боен самолет“ 

Народното събрание приема проект за инвестиционен 

разход „Придобиване на основна бойна техника за 

изграждане на батальонни бойни групи от състава на 

механизирана бригада“ и Актуализиран проект за 

инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен 

самолет“, приет с Решение на 43-то Народно събрание 

на 2 юни 2016 г. 

 

Решение на Съда на Европейския съюз от 
05.06.2018 г. по дело C-210/16 

Според решението, администраторът на фен страница 
във Facebook отговаря като администратор на лични 

данни, съвместно с Facebook, за обработването на 
данните на посетителите на фен страницата. 

Делото е с предмет преюдициално запитване, 
отправено от Федерален административен съд, 
Германия. То се отнася до тълкуването на Директива 

95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 година за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за свободното 
движение на тези данни („Директивата“), която беше 
отменена с новия Общ регламент за защита на 
личните данни („GDPR”), считано от 25.05.2018 г. 

Решението е във връзка с казус на немско дружество, 

което предлага услуги за обучение чрез фен страница 
във Facebook. Администраторите на фен страници, 
като въпросното немско дружество, могат да 

получават анонимни статистически данни за 
посетителите на такива страници с помощта на 
функция, наречена Facebook Insight, която им се 

предоставя безплатно от Facebook. Тези данни се 
събират с помощта на информационни файлове 
("бисквитки"). Създаването на фен страница във 
Facebook изисква от страна на нейния администратор 
извършването на действия по параметриране, които 
оказват влияние върху обработването на личните 
данни при изготвянето на статистическата 

информация за посещенията на фен страницата. 
Администраторът на фен страницата може да поиска 
да му бъдат предоставени — и следователно 
обработени — демографски данни относно неговата 
целева аудитория, информация за интересите, 
покупките и поведението при онлайн пазаруване, 
географски данни и други. 

Съдът посочва, че администраторът на фен страница, 
чрез действията си по параметриране с оглед най-
вече на неговата целева аудитория, както и на целите, 
които си поставя във връзка с управлението и 
рекламата на своята дейност, участва при 
определянето на целите и средствата за 

обработването на личните данни на посетителите на 
своята фен страница. Поради това, такъв 
администратор на страница следва да се квалифицира 
като администратор по смисъла на Директивата, 
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отговарящ за тази обработка съвместно с Facebook. 

Установяването на съвместна отговорност, според 
Съда, способства за гарантиране на по-пълна защита 
на правата на лицата, които посещават фен страница. 

Постановено е първото съдебно решение по 
прилагането на GDPR 

Германски съд постанови първото решение по 
прилагането на новия Общ регламент за защита на 
личните данни (GDPR), и по-конкретно на заложения 
в него принцип за „свеждане на данните до минимум“, 
според който личните данни трябва да са подходящи, 

свързани със и ограничени до необходимото във 
връзка с целите, за които се обработват. 

Страни по делото са ICANN (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers) - организацията, която 

управлява услугата WHOIS, и германския регистратор 
на домейни EPAG. 
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